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Campania din Pante-
limon a culminat cu un 
program similar, des fă
șurat cu doar câteva ore 
înainte, la sediul Jandar-
meriei Române. „Ziua am 
început-o la sediul central 
al Jandarmeriei Române 
unde s-a recoltat pentru 
Testul BabeșPapanicolau 
și au fost consultate zece 
femei angajate ale Jan-
darmeriei Române. Es-
te o primă colaborare re-
feritor la această campa-
nie și ne vom deplasa pe 
viitor și în alte unități ale 
Jandarmeriei Române din 
județul Ilfov. Mai departe, 
neam deplasat în orașul 
Pantelimon, unde ne-au 
așteptat aproximativ 50 
de femei. A fost o zi foar-
te bună, în care am reușit 
să desfășurăm două 

acțiuni, solicitările sunt 
din ce în ce mai multe, 
oamenii au aflat de cam-
panie și sunt interesați”, a 
explicat Dănuț Prună, co-
ordonatorul voluntarilor 
de la Paraclisul Catedralei 
Mântuirii Neamului.

„Avem o colaborare 
destul de veche cu Patri-
arhia Română (n.r. – Jan-
darmeria Română sa im-
plicat, alături de Patri-

arhia Română și în cam-
pania de donare de sân-
ge). Vine în ajutorul cole-
gelor mele, cadre milita-
re de sex feminin. Condu-
cerea Inspectoratului Ge-
neral al Jandarmeriei Ro-
mâne a apreciat acest de-
mers, suntem interesați 

să dăm acest sprijin co-
legelor noastre. Sperăm 
să desfășurăm acest pro-
gram și în toamnă, înce-
pând cu luna septembrie”, 
a spus colonelul Traian 
Mârza. 

Potrivit Basilica.ro, 
dr. Virgiliu Prunoiu, co-
ordonatorul Programului 
de Screening al Institutu-
lui Oncologic București, a 
explicat că ideea de a in-
clude angajatele Jandar-
meriei în această cam-
panie a aparținut Părin-
telui Arhimandrit Ciprian 

Grădinaru de la Paracli-
sul Catedralei Naționale. 
„Tot la rugămintea părin-
telui ajutăm și femeile din 
comunitățile sărace din 
jurul Bucureștiului. Es-
te un program binevenit, 
pentru că deschidem ca-
lea și altor programe de 
sănătate, cum ar fi can-
cerul de sân sau cancerul 
de colon și rect, astfel în-
cât din ce în ce mai multă 
lume să cunoască progra-
mele gratuite ale Ministe-
rului Sănătății”, a precizat 
dr. Virgiliu Prunoiu.

religie

PaginĂ realizatĂ de  ionela ChirCu

Conform Consilieru-
lui Patriarhal din cadrul 
Sectorului monumente 
și construcții bisericești, 
Vasile Crăcăoanu, citat 
de Basilica.ro, „pregătiri-
le pentru aplicarea icoa-
nelor în mozaic au în-
ceput încă din luna mai 
și au constat în aplica-
rea stratului de tencuia-
lă pe peretele catapetes-
mei, tencuială care repre-
zintă stratul suport pen-
tru icoane. După finaliza-
rea tencuielii a fost pre-
dat frontul de lucru către 
pictorii care au obligația 
și responsabilitatea de 
execuție a acestor icoa-
ne și aplicarea lor pe ca-

tapeteasmă. Suprafața 
pe care se întinde aceas-
tă lucrare este de aproa-
pe 408 metri pătrați, iar 
termenul de finalizare es-
te 30 octombrie 2018, 
astfel încât această lucra-
re să fie gata pentru eve-
nimentul programat pen-
tru data de 25 noiembrie, 
atunci când vor începe zi-
lele de sfințire a Catedra-
lei Naționale. În total, vor 
fi 45 de icoane pe cele pa-
tru registre”, a spus Vasi-
le Crăcoanu, „iar fieca-
re icoană va fi delimitată 
prin brâie realizate în mo-
zaic”, a spus Vasile Crăcă-
oanu, pentru Agenția de 
Știri Basilica.ro. 

Catedrala  
Mântuirii Neamului 

A început aplicarea 
icoanelor în 

mozaic pe 
catapeteasmă

Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului 
este programată pentru sfârșitul lunii 
noiembrie, în prezența Patriarhului 
României și a mai multor ierarhi din țară 
și din străinătate. La momentul actual, 
s-a început fixarea pe catapeteasmă a 
icoanelor lucrate în mozaic. 
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Campania Patriarhiei și a Institutului Oncologic 
se extinde 

Prevenire şi depistare a 
cancerului de col uterin, 
în Pantelimon 
Cea mai recentă 
ediție a campaniei 
„Prevenire și 
depistare a 
cancerului de col 
uterin”, desfășurată 
de voluntarii 
Paraclisului 
Catedralei Mântuirii 
Neamului (CMN) 
în parteneriat 
cu specialiștii 
Institutului 
Oncologic din 
București, a avut 
loc sâmbătă, 30 
iunie, în orașul 
Pantelimon. 

Ionela ChIrCu

Voluntarii Catedralei Mântuirii neamului și specialiștii 
institutlui oncologic au desfășurat până acum nouă 
acțiuni de acest fel. aproximativ 300 de femei din 
ilfov au beneficiat de prevenire de depistare precoce 
a cancerului uterin, fără să plătească investigațiile 
medicale. toate acțiunile social-filantropice ale 
Paraclisului Catedralei naționale sunt derulate la 
inițiativa și sub coordonarea atentă a Părintelui 
arhimandrit Ciprian grădinaru.

Aproximativ 300 de femei din Ilfov, 
testate gratuit în cadrul campaniei 
voluntarilor CMN și a oncologilor

Deschidem 
calea și altor 
programe de 
sănătate”

coordonatorul 
Programului 
de Screening 
al Institutului 
Oncologic București

Dr. Virgiliu  Prunoiu
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